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مقدمه 

خالصه سازی خودکار متن، همواره یکی از شاخه های پر طرفدار بازیابی 
تا کنون روشها و مقاالت متعددی برای 1957از سال . اطالعات بوده است

ه به متاسفانه به دلیل عدم توج. خالصه سازی متون انگلیسی ارائه شده است
زبان فارسی و وجود مشکالتی از قبیل عدم وجود پیکره های مناسب، 

ابزارهای ارزیابی مناسب، ابزارهای پردازش متن بر روی زبان فارسی و 
ر این همچنین تا حدودی پیچیدگی های خود زبان فارسی، کارهای بسیار کمی د

به عنوان 87گروه خالصه سازی خودکار متن در سال . زمینه انجام شده است
ابتدا در. زیرشاخه ای از گروه فناوری وب دانشگاه فردوسی مشهد شکل گرفت
ین گروه تمرکز این گروه بر روی زبان انگلیسی معطوف بود ولی با گسترش ا
دوسی، و شکل گیری ارتباطات بین گروهی با گروه زبان شناسی دانشگاه فر

ان عمده توجهات به سوی زبان فارسی گراییده شد و بر همین اساس درس زب
ناوری شناسی رایانه ای توسط دکتر نادر جهانگیری و با همکاری آزمایشگاه ف

.وب ارائه گردید



(ادامه)مقدمه 

 یكي از ابزارهاي مهم در عصر افزایش انفجارگونه ی
.استسازي خودكار متونخالصهاطالعات 

ق خالصه به یك متن تولیدشده از یك یا چند متن دیگر اطال
.میشود كه دربردارنده مفاهیم مهم متن یا متون مبدأ میباشد 

اشدشده نباید از نصف متن یا متون مبدأ بزرگتر بمتن تولید  .

اشدتفسیر ساده دربردارنده ویژگیهاي اصلي یك خالصه میب:

و خالصه یك یا چند متن، دربرداشتن اطالعات مهم متون مبدأ
.كوتاه بودن آن است



تعاریف 

من  ض)به فرایندی اطالق می شود که طی آن یک متن بزرگ :تعریف خالصه سازی متن 
. به متن کوچکتر تبدیل می شود( رعایت شرایط خاصی

وسط یک تولید یک نسخه مختصر تر از سند اصلي ت:تعریف خالصه سازی خودکار متن 
.برنامه کامپیوتري به نحوي که ویژگي ها و نکات اصلي سند اولیه حفظ شود

ه ای با ، یعنی روشی که یک متن طوالنی توسط یک برنامه رایانخالصه سازی خودکار متن
.حذف عبارات، کلمات و جمالت اضافه کوتاه شود

:به عبارتی دیگر
الصهخ،کامپيوتریبرنامهیکتوسطاطالعاتدستهیکازمختصرترنمایشیکایجادبه

.ميشودخودکارگفتهسازی



تاریخچه 

.برمی گردد1950شروع خالصه سازی متن به سال •
عیبرای پردازش زبانهای طبيبه دليل کمبود کامپيوترهای قدرتمند و مشکالت موجود•

ده ، متمرکز ش( عبارات اشارهموقعيت جمله و ،)د مطالعه ظواهر متن ماننکارهای اوليه بروی 
.بود

.هوش مصنوعی بکار آمد 1980تا 1970سال •
•Kupiec هاو عمل خالصه سازی را ب.پيشنهاد دادرا یادگيریمبتنی بر اولين الگوریتم

رای تعيين  را بدسته بندی کننده های بيزین صورت یک مسئله دسته بندی ، درنظر گرفت و 
.در خالصه وارد شود ، بکار بردجمالتی که باید

•Chuang وYang رابرای  کننده درخت تصميم و دسته بندیچندین الگوریتم مانند
این روش خالصه سازی اسناد در یک حوزه خاص. استخراج قطعات جمله پيشنهاد دادند 

.عملکرد خوبی دارد
•Elhadad وBarzilayکه به ایجاد کردنديدا کردن زنجيره های لغوی خالصه هایی با پ

ز ساختار اتصاالت لغوی بين آنها ، برای تقریب زدن محتوا و ارائه یک نمایش اتوزیع کلمه و
می کردلغوی بهم پيوسته متن اتکا



انواع خالصه سازی         

انواع مدل های خالصه سازی متن•
استخراج جمالت مهم از متن اصلی-1
ارائه مضمون اصلی متن را در قالب جمالت جدید-2

:خالصه سازی تک سنده و خالصه سازی چند سنده •
.در تک سنده ، فقط با یک متن سروکار داریم–

.در چند سنده ، روی چند تا متن پردازش انجام می دهيم–



ویژگی های خالصه سازی

(  ورودی)منبع 
 تک سنده ، چند سنده: منبع
تک زبانه ، چند زبانه: زبان
اخبار ، گزارش فنی ، مقاله علمی و : دسته. ...
زمينه خاص ، عمومی: اختصاصی.
( .صفحه50بيش از )، بلند ( صفحه2تا 1) کوتاه : طول
متن ، رسم ، سمعی ، تصویری ، چند رسانهای و : رسانه.  ...

هدف 
( به اطالعات خاص مورد نياز توجه دارد)عمومی ، پرسش گرا : کاربرد
دگی هشدار، پيش نما، آگاهی، خالصه تهيه اطالعاتی از زن)متن خالصه برای چه منظوری استفاده ميشود؟ : هدف

(نامه
(کاربر خاصی موردنظر است)بدون هدف ، هدفمند : کاربر

(  خروجی)ترکيب 
استخراج ، چکيده : اشتقاق·
متن ، جدول ، نمایشهای جغرافيایی ، خطوط زمان ، نمودار، تصویر: فرمت



انواع روشهای به کار رفته در خالصه سازی  
:متن

روشهایی که از . متن برای تعيين  اطالعات آماری 1
.اهميت جمالت استفاده ميکنند

روش هایی که . روابط بين بخشهای مختلف متن ،  2
درا نيز مورد توجه قرار ميدهنمفاهيم و معانی عبارات 

قابل توجه . د  دسته دوم خالصه هایی با کيفيت بهتر توليروشهای :3
.ميکنند ولی پياده سازی آنها پيچيده تر است



رویکردهای خالصه سازی خودکار متن

.بررسی ميکنيمdiscourseو entityو surfaceالگوریتم ها را درسه سطح  •

از ویژگی ها ی سطحی برای پردازش استفاده ميکنند: Surfaceسطح •
.باشندمیباالرخدادتعدادباکلماتدربردارندهکههستندآنهاییمهمجمالت:کلمهفرکانس–

.ميکردنداستفادهمنبعدرکلمهتوزیعازمستقيمااوليهسازیخالصهسيستمهای

صیمشخهایموقعيتدرمعموال،متننوعبهبستهمهمجمالتکهميگيرداینبررافرض:موقعيت–
تنهاتقدمروش.دارندوجودهمعنوانبرمبتنیروشوتقدمروشمثلکلیقاعدهچند.دارندقرار

تهيهدرسرصفحهوعنواندهندهتشکيلکلمات،عنوانبرمبتنیروشدر.ميکندانتخابرااولجمالت
SUMMARISTسيستمدرکهکرداشارهOPPبهميتوانروشهااینتعميمموارداز.دارندنقشخالصه
مرتبطاطالعاتموقعيتشناساییبرایماشينیادگيریروشهایازسيستمایندرآنها.استشدهاستفاده

.کردنداستفادهمختلفمتنیانواعدر

تعدادیامتنآغازینبخش،سرفصلیاعنوانازکلماتیحضوریا،دارمعنیواحدهایارتباط:بایاس–
.ميگيرددرنظرویژگیعنوانبهراگونهپرسشکلمات



Surfaceسطح

آنها.هستندارتباطیبییاارتباطازنشانی:اشارهکلمات•
اشاراتی).هستندزبانشناختیغيرنمادینهاینشانهمعموال
اریمدقصدمقالهایندر"،"درنتيجه"،"بطورخالصه":مانند

،"مهم"،"توجهیبطورقابل":مانندهاییکنندهتاکيدیاو"
عباراتهمچنينو("غيرممکن"،"ندرتبه"،"بخصوص"

درتواندمینيزخاصحوزهدرمطرحکلماتوتشویقی
.شودنظرگرفته

اماميشود،ساختهدستیصورتبهعباراتاینليستگرچه•
.دادتشخيصراآنهاهمخودکارصورتبهتوانمی



entity سطح

خاص،اسمیومرکب،سادهکلمات)متنموجودیتهایکردنمدلباموجودیتسطحرویکردهای
موجودیتهابينروابط.سازدمی(موجودیتها)آنهاروابطومتنازداخلینمایشیک،(...وجمالت

:استزیرمواردشامل

دارندسانیکریشهکهکلماتیمثل.دارندمشابهیشکلکههستندآنهاییمشابهکلمات:مشابهت
بزرگترافتبیکبهجملهیکتعلقتعيينبرایمشابهتمعياردوازتوانمی.(شباهتوشبيهمثل)

.سندعنوانوجملهبينمشابهت-2سندمابقیوجملهیکبينمشابهت-1:کرداستفاده

براینندهکتعيينفاکتوریک،ميشوندشاملراموجودیتهاکهمتنیدادههایبينفاصله:مجاورت
.استموجودیتهابينروابطبرقراری

يينتعفاکتوریک،ميشوندشاملراموجودیتهاکهمتنیدادههایبينفاصله:مجاورت
.استموجودیتهابينروابطبرقراریبرایکننده

مرتبطبهمتوانندمی،شوندمیظاهرمشتركبافتهایدرکهکلماتی:رخدادی_هم◦
.شوندلينکبهمتوانندمی(مرجع)دهندهارجاععبارات:ارجاعی_هم◦
...و◦

ميکندبرقرارموجودیتهابيندرمعناییروابط:نمایشبرمبتنیمعناییروابط



خالصه سازی متن



روش خالصه سازی متن





فرایند  خالصه سازی متن



روش های استخراجی خالصه سازی متن 



روش های استخراجی خالصه سازی متن 



فرمت خروجی

تاسمتنسازیخالصهروشهایبندیدستهبرایدیگریمالكخالصهفرمت•
يقیعمشناختیزبانروشبهاصلیمتن،استانگيزتریچالشامرکه،متنچکيدهدر–

میرتفسيمعناییصورتبه،قراردادینمایشیکقالبدرمتنسپس،شودمیتجزیه
،جدیداهکوتمتنیکتوليدآنپیدرومتنتوصيفبرایبيشتریمختصرمفاهيم.شود
.شوندمیکشفیکسانپایهاطالعاتاز،چکيدهیکیعنی

بالباغکهاست،سندچندیایکدرمرتبطعبارتتشخيصمعنیبهاستخراج،مقابلدر–
زبانهایطحیسبيشوکمپردازشباکهآماربرمبتنیاطالعاتبازیابیاستانداردتکنيکهای

اینپسس.شودمیاستفاده،استشدهتکميلزبانیخاصهایاکتشافیادستهوطبيعی
هخالصیکتا،شوندمیمتصلبهمو،شدهاستخراج(اصطالحاتوجمالتاغلب)عبارات

طالعاتادرممکنتلفاتحداقلباوسنداصلیازترهکوتاکهدهندشکلراافزونگیبدون
کهیکارهایاکثر.گيرندمیقرارویرایش_پسمورد،شدهاستخراجقطعاتاینگاهی.است

استاستخراجبراساساستشدهانجامسازیخالصهزمينهدر



Linو  Hoveyطبق نظر مراحل خالصه سازی

:موضوعشناسایی•
هستندمهمموضوعاتبرگيرندهدرآنازمشخصیبخشهای،متونانواعازبعضیدر–

.”هخالصبطور":مانندکنندمیاشارهمتندرپياماصلمحلبهعباراتیاکلماتبعضی–
شوندمیظاهرمتندربيشتر،متنیکمحتویبرحسبکلماتبعضی–
(مفاهيمشمارش)شوندمیمشخصکلماتبجایمفاهيمشمارشباموضوعاتبعضی–

:تفسير•
حذفوعبارتیکدرمشابهموضوعاتادغامشاملشودکهمیانجامتفسيرچکيدهدر–

.است...وهاافزونگی
ینا.نشستزمينبهوبرخواستهواپيما،نشستصندلیروی،شدهواپيماوارداو:مثال–

شکلمبسيارروشاینسازیپياده.کردپروازاو:کردبيانصورتاینبهتوانمیراعبارت
گفتهنيزلغویپایانبیتراکمهمچنينروشاین.دهدمیخوبیبسيارنتایجامااستتر

.استشده
:توليد•
،اتعبارادغامشاملکهاستنهاییخروجیمتنتوليد،متنخودکارسازیخالصهمرحلهآخرین•

.شودمیجمالتتوليدوعبارتچاپیاوکلمات



روشها و الگوریتم ها

:  خالصه سازی متن را می توان به دو مرحله تقسیم کرد

مرحله پیش پردازشی-1

.مرحله پردازش -2



روشها و الگوریتم ها

:پردازشپيش•

رچهگ،باشدجملهازجزئیحتییاوعبارت،جمله،پاراگرافیکتواندمی:بندیقطعه–
.گيردمیانجامجملهسطحدراستخراجعموما

ناگونگوشکلچندیندراستممکنکلمهیکمعموالپيوستهمتنیکدر:یابیریشه–
ایجمعصورتبهاگریعنیشوند،میکنترلمتنتوسطصرفحالتهایاین.شودظاهر
.باشدآمده...،گذشتهیاحالزمان،مفرد

درتوصيفکمیخيلینقش...وis،the،andمثلکلماتی:ضروریغيرکلماتفيلتر–
.دارندموضوع



(امضاهای سند)نحوه نمایش متن 

(لغویسطحدر)بردارفضایمدل:
درکهاستکلماتیشاملکهشوند،میدادهنمایشویژگیبردارهایصورتبهسندامضاهایمدلایندر

.کندمیمشخصسندهربرایراآناهميتکه،کلمههروزنهایواندآمدهاسنادداخل

صورتبهآنهابينکسينوسیزاویهمحاسبهباراشباهت
:آیدمیبدستزیر

دهیوزن:
مدلآنهاترینمعروفکهداردوجودمهمکلماتکردنمدلچگونگیبرایزیادیهایتئوریtf_idfاست.
عيارمبرویدارند،متفاوتیبسيارلغویظاهر،یکسانمعانیباکلمهتعدادیکهمترادفکلماتمورددر

.داردمنفیتاثيریبازخوانی
سندفرضیمثالیکDاستD={kitten,dog,pussy,cat,mouser,doggie,feline}مورددرکه

.باشدنمیآنتشخيصبهقادرtf_idfسنتیمدلوهاستگربه



چند قاعده برای ارزیابی جمالت

در. هاآنهمهدرکهمشترکینقطه،استشدهتوصيفمقاالتدرکهمتعددیهایشيوهبين1
آنهابرایمختلفضرایبگرفتننظردرباامتيازاتازیکهربهوزنانتساب،داشتوجود

مهمنکتهاینبهاشاره.شودمیمحاسبههاضربحاصلاینمجموعنهایتدرکهباشد،می
.داردمتنزبانبهبستگیضرایبآنکهاست

خطوط. دداروجودتئوری.شوندمیامتيازدهیمتندرموقعيتشانبهتوجهباجمالت:اصلی2
میرائهامتنمرکزیدربخشهایراشانکليدیمعنای،اسنادازمشخصیانواعاینکهبرمبتنی
ونمتدردرحاليکهگيرندمیرارتبهباالترینمتنجمالتاولين،روزنامهمتونبرای.دهند

.استهمازترمهمگيرینتيجهبخشتکنيکی

اولين. .شودمیتلقیمهمبسيار،متنپاراگرافهردرجملهاولين،قبلشرایطمشابه:جمله3

عنوان. گيرندمیباالییامتيازهستندعنوانکلماتشاملکهجمالتی:4

تکرار. دهستنکمتکرارباکلماتازترمهم،اندشدهتکرارمتندرکهکلماتی:کلمات5

عبارات. .هستند"سنداین"مانندعباراتیشاملکهجمالتی:نشانه6



چند قاعده برای ارزیابی جمالت

داده. میبيشتریامتياز،بقيهبامقایسهدرباشندعددنوعهرشاملکهجمالتی:عددیهای1
.گيرند

نام. مهماخبارمتوندر..وهامحل،شهرها،افرادناممانند،اسامیازمشخصیانواع:مناسب2
.گيرندمیبيشتریامتيازشوندشاملرااسامیاینکهجمالتیوهستند

ضمير. .گيرندیمبيشتریامتياز،(ارجاعیهماتصاالتازبازتابی)هستندضميرشاملکهجمالتی:3

روزهای. میبيشتریامتياز،،هستندهاهماوهفتهروزهاینامشاملکهجمالتی:هاماهوهفته4
.گيرند

نقل. ،کاربرتوسطورودیسواالتبرایاستممکن،هستندقولنقلشاملکهجمالتی:قول5
.باشدداشتهاهميت

اثر. ذهنردرامشخصیموضوعمعموالاست،خالصهمتنیکنيازمندکاربریکهنگاميکه:پرسش6
بهملزمشدهاستخراجمتنکهدهدمیقرارتاثيرموردجهتانازراخالصهکاربرپرسش.دارد

رمالن،آمدهپرسشدرکهکلماتیتعدادحسببرجمالتبهشدهدادهامتياز.استلغاتآنداشتن
.شودمی

طول. باکهاستجملهآندرکلماتتعدادازبازتابیشودمیدادهجملهبهکهامتيازی:جمله7
.استشدهنرمالمتندرجملهترینطوالنیطولبرتقسيم



الگویبراساس،متنیکدرمرکزیموضوعتشخيصبرایجدیدروشیک1999سالدرلين
قبلبخشهایدرکهکلماتتکرارروشهایاونظریهطبق.کردمعرفیدانشبرمبتنیمفهومشمارش
نظرصرفمفهومیهایسازیعمومیازوگيردمیدرنظرراکلماتلغویشکلتنها،شددادهتوضيح

ازیبی...وهاسيارهوکهکشانها،هاستارهمشاهدهحالدراو"یجملهدرنمونهعنوانبه.کندمی
سایروکلماتشمارشازتواننمیعنوانهيچبهرامسئلهاینکهاستکائناتاصلیموضوع،".بود

.گرفتنتيجهروشها

مفهومسازیعمومیبندیردهازاستفادهبامفاهيمWordNet))هستندتعميمقابل.
کلماتمتندراگرBWM, Toyota,Fiatنعتصباارتباطدرمتنکهبگيریمنتيجهتوانيممی،باشدآمده

استاتومبيل

شمارش مفاهيم مبتنی بر دانش
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.جمالتنههستندهاپاراگراف،هاموجودیتمقالهایندر•
دکنمیایجادراآنتولوژی،خبریمقاالتازکوچکیدامنهبرای،دستیبصورت•

.کندمیاستفادههاپاراگرافبهدهیامتيازبرایدرختچسببرازسپس

اگرافپارتکتکسپس.شودمیگرفتهنظردرامتيازفيلدیکcategoryهربرای•
زیادمرتبطیهاپاراگرافبامتناسبدستههرامتيازوشدهمقایسهدرختاینباها

.شودمی

•categoryعنوانبهکندکسبراامتيازبيشترینکهاییtopicمیانتخاباصلی
.شود

.شودمیدهیامتياز،topicاینبامتناسبپاراگرافهرسپس•
.شودتوليدکافیميزانبهخالصهتاشوندمیانتخابامتيازبيشترینباهایپاراگراف•
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باشدمیجملهروشایندرواحد•

آنتولوژیدرختنودهایبهراجمالتclassifierیکازاستفادهباروشایندر•
فهومیمنمایشتاهستيمقادرآنتولوژی،هایویژگیبهتوجهباوکنيممینگاشت
.شودمیاستفادهشباهتمقایسهمعياربعنوانآنازودهيمارتقاراجمالت

•classifierیکتوسطsearch engine،trainخاصیدامنهبهمحدودوشودمی
.نيست

•classifierوکنيمدهیوزنرانودهاکهدهدمیراامکاناینمابهtopicرا
.کنيماستخراج

میاستفادههاtaxonomyمثلشدهتعریفپيشازهایآنتولوژیازروشایندر•
.شود

توسطکهباشدمی(bag-of-words)کلماتازکيفیشامل،آنتولوژیدرختنودهر•
.باشندمیوزندارایکدامهروشودمیساختهوبگرجستجو
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Populating the taxonomy

بندیدستهدرختازاستفادهباابتدامقالهایندرopen directory project

(http://www.dmoz.org)یکtaxonomyکنيممیایجاد.
محاسباتباالیحجمدليلبهtaxonomyدستهدرختاولسطحسهبهمحدودرا

.باشدمینودعدد10٣6حاویtaxonomyاین.کنيممیDMOZبندی

ایننودهایtaxonomyداروزنکلماتازکيفیبارا(tf-idf)کنيممیپر.

عنوانبه،پدرشنودبرچسبهمراهبهنودهربرچسبsearch queryموتوربه
موردشود،برگرداندهکهسایتیوب20اوليننتایجوشودمیدادهyahooگرجستجو
.گيردمیقرارپردازش
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Populating the taxonomy

هایتگhtmlسپس.شودمیاستخراجآنکلماتوشودمیجداهاسایتوباین
stop wordیابریشهالگوریتمکمکبانهایتدروشوندمیحذفهاporterعمل

.شودمیانجامیابیریشه
هربرای،هاویژگیبردارcategoryدرtaxonomyساختارنمایشبرای.شودمیایجاد

taxonomyشوندمیساختهریشهسمتبهبرگهایگرهازهابرداراین.
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The hierarchical classifier

classifierدهدمینشانراجملهشکلبهترینبهکهدرختیزیرانتخابطریقاز،
.کندمینگاشتtaxonomyبهراجمالت

وجملهیکبينکسينوسیفاصلهcategoryمیگرفتهنظردرشباهتمعيارعنوانبه
.شود

ودشمیمحاسبهفرزندنودهایتماموجملهیکميانشباهتریشه،گرهازشروعبا.
رابطههکنودهاییتمام.گرددمیمحاسبهنتایجبرایمعيارانحرافوميانگينسپس

وشودمیانتخاببعدمرحلهبرایباشدصادقانهابرای
categoryجملههایتگکيفازتگیکعنوانبهنودآن(bag-of-tag)نظردر

.شودمیگرفته
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The hierarchical classifier

شودمیساختهسندهایتگکيفجمالت،هایتگکيفکردنجمعبا.
عنوانبهباشدداشتهراامتيازبيشترینکهتگی

topic،شودمیگرفتهدرنظرسند.
اینکهباشدمیبردار2اینقطهحاصلضربسند،باجملهیکتگبرمبتنیفاصله

خالصهولطبامتناسبکهباشدمیسندمحتوایبهجملهنزدیکیميزاننشانگرمعيار
.شوندمیانتخابجمالت
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Creating Ontology-based features

شودمیگرفتهنظردربودناختصاصیميزانعنوانبهعمقمعيار.
شودمیشناختهجملهاطالعاتمحتواهایتعدادمعيارعنوانبههمزیردرختتعداد.



غویلیزنجيرهروشدوازترکيبیسازخالصهایندرجمالتانتخابدررفتهکاربهیایده
.استگرافینظریهو
آنیدهندهتشکيلهایگرهکهجهتدارغيرگرافیشکلبهسندگرافبرمبتنیروشدر

هتشباگرهدودرشدهارائهیجملهدوبيناگرگرافایندر.شودمیارائههستندهاجمله
وجوداندتومیشباهتاینمانندمتصلند،یکدیگربهلبهیکباگرهدوباشد،داشتهوجود

ازوشدهمحاسبهکهباشدیاکسينوسیمعيارباآنکلماتبينیرابطهیامشتركکلمات
سنددرموجودمجزایموضوعاتیدهندهنشانهازیرگراف.استبيشترخاصییآستانه
.هستند

یدرحالشودانتخابخاصییرگرافزازاستممکنخالصهسوال،برمبتنیهایخالصهدر
.شوندانتخابزیرگرافهاتمامازميتوانندجمالتکلیهایخالصهدرکه
گرافزیرهردرمهمجمالت(شدهمتصلهایلبهبيشترتعداد)باالیدرجهباهایگره

.دارندخالصهدربودنبرایبيشتریارجحيتوهستند
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دهستنهمبامرتبطمعنایینظرازکهازکلماتهاییخوشهعنوانبهلغویهایزنجيره.
لغویهایزنجيرهروشدر.اندشدهتعریفشمولواشتقاق،مخالف،معنیهم؛مانند

.دهندمیقراراستفادهموردراWordNet،هازنجيرهایجادبرایمعموال

داردوجودهازنجيرهایجادبرایمختلفالگوریتمدو:
آنازبلقکلماتهایزنجيرهوسيلهبهفقطکلمهیکیزنجيرهکهحریصانهغيرمبهمرویه

رتبطمیزنجيرهاگرشدهتعيينروابطبراساسکهصورتاینبهشودمیمشخصمتندر
دروکنيممیدرجزنجيرههماندرراآنشودیافتموجودقبلازهایزنجيرهدرکلمهبا

.سازیممیجدیدیزنجيرهآنبرایصورتاینغير
اندممیمنتظرشودپردازشدرمتنکلماتیهمهکههنگامیتاغيرحریصانهالگوریتم

.کندمیایجادیایافتهراکدامهریزنجيرهمتنلغاتتمامبهتوجهباسپس
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هامعماریسایرهمانندمعماریاین.دهدمینشانراسيستمکلیمعماریروبروشکل

شخيصتیمرحله.استخالصهتوليدوتفسيرعناوین،تشخيصاصلییمرحلهسهشامل
،مفيداسامیتشخيصشاملعناوین
وگرافوهازنجيرهایجادشاملتفسير

نيزوآنهابهمربوطامتيازیمحاسبه
واشارهکلماتحاویجمالتتشخيص
توليدیمرحلهواستآنامتيازیمحاسبه

انتخابوجمالتامتيازترکيبشامل
.باشدمیامتيازبيشترینباجمالت



مفيداسامیتشخيص
؛'،'.'شاملجملهیکنندهجداعالئمازاستفادهباهاجملهمرزبخشایندر'،'!'،

-'،'['،']'،'<'،'>'،','،'،'خالی،فضایعالیمازاستفادهباهاکلمهمرزو':'و'?'،'؟'
برایرامهمغيرهایکلمهشاملمنبعیواستشدهمشخصجدیدخطو'/'،''،'

بردهارکبهوکردهایجادنيستند،مهماماشوندمیاستفادهزیادکههاییکلمهحذف
.ایم

میابییریشهالگوریتمباراکدامهریریشهکههستندصفاتواسامیمهمکلمات
هایتقاقاشباکلمهیکباتاکنيممیکارکلماتیریشهبامراحلسایردرویابيم

رفتنگنظردرباتوانمیرامرکباسامی.نشودرفتارکلمهچندصورتبهرامختلف
.کردمحاسبهمرکباسامیحاویمنبعیداشتنو(اسم٣)متوالیاسمچند
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وزندارگرافساخت
لغویهایزنجيرهبراساسراجمالتبينارتباطهایالواستگرهیکجملههر،گرافدر

بهییالبااستبيشترخاصییآستانهازهاآنارتباطميزانکهجمالتی.کنندمیبيان
زنجيرهجادایالگوریتم.کندمیمشخصرایالوزنارتباطاینميزانوشوندمیمتصلیکدیگر

:شودمیاعمالزیرروشبهکلماتیریشهرویها
یریشههرsکهکلماتیتمامیریشهوکنيممیجستجومفهومیواژگاندرراsرابطهنوعوداردرابطهآنهابا

=Wیمجموعهکهکنيممیفرض.یابيممیراآنهای {w1,w2,…,wn .باشدکلماتاینیریشهشامل{
تمامwiهشمار،داشتندوجودقبلیهایزنجيرهدراگروکنيممیجستجوموجودقبلازهایزنجيرهدرراها

.استwiبهمربوطیزنجيرهciآندرکهیابيممیراC={c1,c2,…,cn}یمجموعهیعنیهاآنیزنجيرهی
.کنيممیمشخصنيزرانبودندموجودقبلهایزنجيرهدرکهراکلماتی

الگوریتمبودنحریصانهبهتوجهبا،ciتمامویابيممیشدهتکرارباالیمجموعهدرهمهازبيشترکهرایی
درودرجزنجيرههميندرراجدیدیریشه،بودندWدرهاآنتماماگرکنيم،میبررسیرازنجيرهاینکلمات

ایزنجيرههيچیاوبيابيمرامناسبیزنجيرهیاتاکنيممیتکرارciاینبدونرامرحلهاینصورتاینغير
.کنيممیایجادآنبرایجدیدییزنجيرهصورتایندرکهنشودیافتآنبرای
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وزندارگرافساخت
یابيممیزیررابطهطریقازراجملهدوهربينشباهتميزانهازنجيرهایجادازبعد:

آندرکهSi, Sjشمارهجمالتi ,jومتندرRelik, jlهایریشهبينارتباطبهمربوطامتياز
,Siجمالتمفيدکلماتتعدادm,n،دوجملهدرl,kشماره Sjیرابطهنوعهفتما.هستند
کدامرهکهایمگرفتهنظردررامکانیهمواشتقاق،تخصيص،تعميم،مخالف،معنیهم،تکرار
:استبرقرارآنهابينزیریرابطهکهصورتیبهدارندخاصیوزن

تخصيص=تعميم<مخالف<مکانیهم=اشتقاق<معنیهم<تکرار

زیرفرمولطریقازجمالتسایرباآنشباهتمقادیرجمعباجملههربرایشباهتامتياز
:شودمیمحاسبه

nاستجمالتتعداد.
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وزندارگرافساخت
یجملههرشباهتامتيازiشودمیمحاسبهزیریرابطهازعنوانبا:

آندرکهشودمیمحاسبهزیریرابطهازعنوانشبيهنيزکاربرکليدیکلماتباجملههرشباهتامتياز
SQاستکاربرسوال:

آنوکنيممیمحاسبهنيزرااستجملههربامرتبطجمالتتعدادبامعادلکهگرافدرگرههریدرجه
اگردشونمیوصلهمبهیالیباگرافدرجملهدوهرکهداریمنظردررانکتهاین.ناميممیScoreDرا

.باشدبيشترخاصیحدازآنهاشباهتميزان
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خاصجمالتتعيين
یاشارهعباراتحاویجمالتبه،هستنداشارهعباراتحاویجمالتماخاصجمالتحاضرحالدر

و'مثال'،'مثال'کلماتحاویجمالتبهومثبتامتياز'معرفی'و'موضوع'،'نتيجه'،'بنابراین'شاملفارسی
.ميشودناميدهجملهآنScoreCجملههربرایامتيازاین.شودمیدادهنسبتمنفیعالمت'نمونه'

امتيازبيشترینباجمالتانتخابوجمالتامتيازترکيب
ميشوددادهامتياززیرموردپنجبراساسجمالتبه،دیدیمقبلبخشدودرکههمانطور:

یکدیگرباجمالتشباهتميزان○
وجودصورتدرکاربرکليدیکلماتباجمالتشباهت○
وجودصورتدرعنوانباجمالتشباهت○
جملههرمشابهجمالتتعداد○
جملهدراشارهکلماتوجود○

اساسبرورفتهفراترسطحیمالکهایازشباهتاین،شودمیمحاسبهجمالتبينشباهتاولموردسهدر
يص،تخصتعميم،،مخالف،معنیهم،تکراریرابطهنوعهفتکهترتيباینبهاستلغویهایزنجيره
دورهبينشباهتميزانودهيممینسبتامتيازیآنهاازکدامهربهکرده،تعریفرامکانیهمواشتقاق

.کنيممیمحاسبهآنکلماتبينیرابطهنوعبراساسراجمله
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سيستم خالصه سازی خودکار متون فارسی



سيستم خالصه سازی خودکار متون فارسی

واستگرافمفهومدرگرههربامتصلهاییالتعدادبامعادلجملههربامرتبطجمالتتعداد
شودیمیافتکلیمفهوم،دارندارتباطبيشتریجمالتباکهجمالتیدرکهاستایدهاینبراساس

یکلماتوهستندجمالتاهميتیدهندهنشانمعموالًکه...و‘بنابراین'،'نتيجه'مانندکلماتی
جند،گننمیروابطایندرکنندمیداللتجملهکمتراهميتبرکه...و'مانند'،'همچون'،'مثل'مانند
انتخاباحتمالوبيشتر،مثبتیاشارهعباراتشاملجمالتانتخابشانستاشداضافهراپنجممعيار

.شودکمترمنفییاشارهعباراتشاملجمالت
يازامتهربهشدهدادهنسبتوزنبهتوجهبافوقگانهپنجمواردخطیترکيبازجملههرکلامتياز

:آیدمیدستبهزیریرابطهمطابق

آندرکهwاستزیرصورتبهآنهابينیرابطهوهستندامتيازهرضریبها:

شترینبيترتيببهونمودهمرتبآنهاامتيازترتيببهراجمالتمتن،یخالصهجمالتانتخاببرای
شدهاردوفشردگینسبتبهتوجهباشدهمحاسبهکاراکترهایتعدادباخالصهطولکهجاییتاامتياز
.نمایيممیانتخابخروجیعنوانبهباشدبرابرکاربرتوسط



Qazvinian, V., "Summarizing Text with a Genetic Algorithm-Based

Sentence Extraction" , international Journal of knowledge managment

system, 2007.

:ژنتيکالگوریتمازاستفادهبامتنسازیخالصه

سپساستشدهاستفادهجمله،انتخاببرایژنتيکبرمبتنیالگوریتمیکازمقالهایندر•
.شودمیارزیابیبرازندگیتابعیکباآمدهبدستخالصه

.استگرفتهشکلموضوعباارتباطو،پيوستگی،خوانایی:فاکتورسهپایهبرارزیابتابع•
ظورمناینبرای.شودمیاستفادهمتنکردنمدلبرایحلقهبدوندارجهتگرافیکازابتدا•

نظردرگرافدرگرهیکعنوانبهجملههروشودمیتفکيکآندهندهتشکيلجمالتبهسند
tf-idfروشبهوزنهااین.کندمیمشخصراجمالتبينشباهتیالهاوزن.شودمیگرفته

.شودمیمحاسبه



Qazvinian, V., "Summarizing Text with a Genetic Algorithm-Based
Sentence Extraction" , international Journal of knowledge managment
system, 2007.

(TRF):عنوانبافاکتورارتباط

ایبرسادهروشیک.باشندداشتهمشابهتمتنعنوانبابایدمتنازشدهاستخراججمالت
رزیرابطهطبق،عنوانباخالصهجمالتشباهتميانگينگرفتندرنظر،TRFفاکتورتعریف

:است

ترتيباینبهTRFشباهتميزانتعيينبرایفاکتوری
نزدیکترعنوانبهخالصهجمالتهرچه.استمتنعنوانباآمدهبدستخالصهجمالت

.کندمیميلصفرسمتبهTRFباشنددورترهرچهونزدیکتریکبهTRFباشند

:(CF)پيوستگیفاکتور
رساندنراستایدرهمگیخالصهجمالتآیااینکهتعيينبرایاستمعياریپيوستگیفاکتور

.يمباشداشتهرامتنجمالتازجفتهرشباهتبایدمنظوراینبراییاخير؟هستندخبریک
مجاورتماتریسباتوانمیراگرافاین.آیدمیبدستمتننمایشگرافطریقازشباهتاین

:دادنمایش



Qazvinian, V., "Summarizing Text with a Genetic Algorithm-Based

Sentence Extraction" , international Journal of knowledge managment

system, 2007.

:(CF)پيوستگیفاکتور
جمالتپيوستگیدهندهنشانکهفاکتوریمحاسبهبرایحال•

درخالصهدرجمالتتمامشباهتميانگينراCاگرباشد،
برابرNsکهبودخواهدزیرصورتبهآنرابطه،بگيریمنظر

.استخالصهزیرگرافدریالهاکلتعداد

حداکثرMکهاستخالصهجمالتشباهتميزانکنندهمشخصروبرویرابطهباCFفاکتور•
.است(جمالتبينشباهتحداکثریعنی)گرافدروزن

افزایشCFمقدارکنند،صحبتموضوعیکباارتباطدرخالصهجمالتبيشتراگر•
.کندمیميلصفربهCFباشندهمباارتباطبیجمالتاگرو



Qazvinian, V., "Summarizing Text with a Genetic Algorithm-Based

Sentence Extraction" , international Journal of knowledge managment

system, 2007.

:(RF)خواناییفاکتور
.دارددوجوآنازقبلجمالتباجملهیکبينزیادیوابستگیوارتباطخوانا،یخالصهیکدر•

.دهندمیراهموارزنجيرهیکتشکيلخالصه،جمالت،تعریفاینطبقواقعدر

:باشدزیرصورتبهSطولباsخالصهخواناییکنيدفرض•

شودمیزیرمحاسبهرابطهازsخالصهخواناییفاکتوردرنتيجه•

ماکزیمماینیافتنواستشدهفرضثابتخالصهطولرابطه،ایندر•
.استگرافدروزنحداکثروSطولبامسيریکردنپيدامعادل

باتباطارحداکثروپيوستگیحداکثر،خواناییحداکثرباایخالصهیافتنهدفمقالهایندر•
.استيکژنتالگوریتمازاستفادهایخالصهچنينبهدستيابیبرایرویکردیک.استعنوان



Qazvinian, V., "Summarizing Text with a Genetic Algorithm-Based
Sentence Extraction" , international Journal of knowledge managment
system, 2007.

رداربطولکهشودمیگرفتهدرنظرخانههردریکوصفرمقادیربابرداریکمنظوراینبرای
وخالصهدرآنحضوردهندهنشانجملهیکبراییکمقدار.استNمتنجمالتتعدادبرابر

فرضSبرابروثابتخالصهطولکهاینبهتوجهبا.کندمیمشخصراحضورعدمصفرمقدار
نقشبردارهااین.بودخواهدN-SصفرهاتعدادوSهموارهبردارهاییکتعدادپس،استشده

اوليهجمعيتعنوانبهبردارهااینازتصادفیتعدادیککارابتدایدرپس.دارندراهاکروموزوم
:دشومیمحاسبهرابطهباتابعازآنبرازندگیمقداربردارهربرایسپس.شودمیتوليد

ضرایبمقالهایندرa , b , gتعيينکاربرتوسط
.گيردشکلکاربریخواستهونظرطبقخالصهفاکتورهایاهميتميزانتاشودمی

والدینانعنوبهدارندباالتریبرازندگیکهآنهاازنيمی،بردارهابرازندگیميزانمحاسبهازپس
.شودمیانجامجهشوادغاماعمالآنهارویوشوندمیانتخاببعدنسل

برابربایدشدهتوليدفرزندانازیکهرهاییکتعدادSیک،ادغامازپسمنظوراینبرای.باشد
هصورتيکدرو،محاسبهفرزندبردارهایهاییکتعدادآندرکهشودمیاضافه1تنظيممرحله
.شودبرقرارتعادلتاشودمیجابجادیگرفرزنددرنظيرصفربيتبا،باشدSازبيش



سيستم های خالصه ساز

Baldwin and Morton 1998
براساساخباریسازیخالصهاجرایبرایمتنوپرسشبينارجاعیهماز

.کندمیاستفادهکاربرپرسش
انگليسی:زبان

مالاعشاملکهکندمیعملقویزبانیپردازشیکپایهبرسيستم:معماری
:استزیر

هاتوکنتفکيک
جملهبندیقطعه

POSگذاریبرچسب

صرفیتحليل
تجزیه

هاشناسهتشخيص
،مخففکلمات،اسمیوکالمیعباراتشامل،کلبهجزوهمانندی:ارجاعیهمدقت

.وقایع



سيستم های خالصه ساز

Boros et al. 2001

سندیچندسازخالصهسيستم:عملکردازکوتاهیشرح
:کندمیعملزیرمراحلطریقازسيستم:معماری

.شودمیاستخراجسندازموضوعمحدودتعدادیک
.شوندمیمرتباهميتشانبراساسموضوعات

باموضوعSalience.شودمیانتخابموضوعآنپوششبرایموضوعهرازجملهیک
.شودمیمحاسبهtf-idfمعيار
راتبیمسلسلهغيرومرتبیسلسلهبندیخوشهروشهای)شوندمیبندیخوشهجمالت
.شودمیتوليدخالصهانتهادرو(.شوداستفادهتواندمی



سيستم های خالصه ساز

CENTRIFUSER

وزهحدرجستجوگرهابا.سندیچندسازخالصهسيستم:عملکردازکوتاهیشرح•
.استارتباطدرساختيافتهبسيارهای

سازیخالصهبرایSIMFINDERبنامانعطافقابلابزاریکازسيستماین:معماری•
ویژگيهاتترکيباکاوشباراکوچکقطعاتبينمشابهتابزاراین.کندمیاستفاده

می،زبانیویژگيهایازميان.کندمیشناساییماشينیادگيریتکنيکهایطریقاز
مترادفهای،متصلاسمیعبارات،مشتركخاصاسامی،کلماترخدادیهمتوان
WNایویژگيهشاملمرکبویژگيهای.کرداشاره،معنایینظرازمشابهافعالو
سپسوشودمیخودکاراعمالویژگیتشخيصسيستمیکابتدا.هستندترساده

ازسيستمبندیخوشهازپی.شودمیاجراRIPPERبنامILPشدهشناختهسيستم
(ابیمرکزیروشبا)خوشههرازپاراگرافیاجملهیکانتخاببرایکليدیکلمات

یمضبط،مجددبندیفرمولباانتهادرشدهانتخابجمالت.کندمیاستفاده
.شوند



سيستم های خالصه ساز

Chen and Lin (2000), Chen et al. 2003

سندچند:ورودی•

باراخمتونازشدهکالسترمجموعهیکشاملسيستماصلیهایمولفه:معماری•
.ستنده،اخبارسازخالصهیکوزبانهچنداخبارازیکتاکالستریکو،زبانهیک

نایمبعنوانبهمعنادارواحدهایشناساییوتعریف،سيستماینمرکزیموضوع
رایبولی.دادتنزلجمالتبهتوانمیراواحدهااینانگليسیبرای.استمقایسه
کارکرد.باشدمشکلیکارتواندمیمتندرمربوطهبندیقطعهوشناساییژاپنی
الگوییرمزگذارییادورزبانهایکههاییسيستمتمامبرایکه)سيستمدیگرمهم

درهککلماتییا)نامهاگردانینویسه(استمشتركدهندمیپوششرامختلف
.استصحيحتطابقازاطمينانبرای(نداردوجوددیکشنری

زبانهاهمهدرواقع،ژاپنیوانگليسی:زبان•



سيستم های خالصه ساز

Columbia MDS

ایپيچيدهسيستم.استMULTIGENییافتهبهبودنسخه:عملکردازکوتاهیشرح•
سازهخالصنوعیتوانمیراسيستماین.شوداعمالمختلفمنابعبهتواندمیکه
.گرفتدرنظرمتا

کیبا،ورودینوعبرحسبکهشودمیانجامپردازشپيشفازیکابتدا:معماری•
ادهسوقایعبرای.کندمیاندازیراهرامناسبسازخالصهکهاستهمراهمسيریاب

bioبندیپيکرهباDEMSهانامهزندگیبرای.استمرسومMULTIGENسازخالصه

میاستفادهفرضپيشبندیپيکرهباDEMSورودیهابقيهوایواقعهچندبرایو
.شود

انگليسی:زبان•
DUCدر:ارزیابی• صهخالدر.داشتقراربرترسيستمسهمياندراستثنابدون2002

در.کردکسبراسومرتبهrecallمعيارودومرتبهدقتمعياردرمستخرجیها
.آوردبدستراسومرتبهدقتودومرتبهپوششمعياردرچکيدههایخالصه



سيستم های خالصه ساز

SUMMARIST

.استخراجیسندهتکسازخالصهسيستم:عملکردازکوتاهیشرح•
توليدوتفسير،موضوعشناسایی:استپردازشمرحلهسهشاملسيستم:معماری•

شودمیانجامشدهتهيهقبالکهموضوعامضاهایبکمک،موضوعشناسایی.خالصه
,topic>فرمبههاییچندتاییسندامضاهای. signature>ازليستیامضاکهاست

میسندامضاهای.است<t1,w1>و<t2,w2>و...و<tn,wn>بفرمداروزنکلمات
بندیقطعهشاملموضوعشناساییپس.شوندگرفتهیادخودکارصورتبهتوانند
موجودموضوعامضاهایبامتنهایspanمقایسهو(متنکاریکاشیبا)متن
وضوعاتمسپس.شودمیترکيبتفسيرپروسهطولدرشدهشناساییموضوع.است

استخراجمعمولطبقهمآخرمرحله.شوندمیبندیفرمولمجدداشدهترکيب
.است

قابل،ییهکر،اندونزیایی،عربی،اسپانيایی،ژاپنی،انگليسی،زبانهچند:زبان•
زبانهاهمهبرایتنظيم



سيستم های خالصه ساز

FarsiSumسيستم خالصه ساز فارسی
•FarsiSumکهاستوببرمبتنیسازخالصهیکSweSumمیمدلفارسیزبانبرایرا

کدمتنوHTMLقالببافارسیهایروزنامهمتونکردنخالصهبهقادرسيستماین.کند
.باشدمییونيکدفرمتباشده

.استشدهنوشتهپرلزبانبهوویندوزتحتسيستماین•
باکاربرایآنماژولچندکهتفاوتاینباکندمیاستفادهSweSumمشابهساختاریاز•

_UTFرمزگذاریویونيکدمحتوای .استشدهدادهتغيير8



خالصه سازهای متون فارسی

(http://ijaz.um.ac.ir)ایجازخالصهساز

(http://www.matnak.com)خالصهسازمتنک

خالصهسازنور
(http://textmining.noorsoft.org/fa/summariz

ation



http://ijaz.um.ac.ir/ :سامانه ایجاز



http://ijaz.um.ac.irسامانه خالصه ساز ایجاز

سازمانفناوریاطالعاتسامانه خالصه ساز ایجاز، به سفارش
هد و توسط آزمایشگاه فناوری وب دانشگاه فردوسی مشایران

انجام شد

سامانه ایجاز، سامانه خالصه سازی تک سندی و چند سندی برای
.  متون فارسی و انگلیسی می باشد

در طراحی واسط کاربری این سامانه سعی شده است تا چهار 
سی به ویژگی تک سندی، چندسندی، زبان فارسی و زبان انگلی

.صورت یکپارچه در نظر گرفته شود

سی این سامانه دارای تشخیص خودکار زبان متن می باشد و فار
.یا انگلیسی بودن را به صورت خودکار تشخیص می دهد



پیکره خالصه سازی متون فارسی

چند اولین پیکره متنی برای ارزیابی خالصه سازی تک سندی و خالصه سازی

و با آزمایشگاهفناوریوبدانشگاهفردوسیمشهدسندی توسط

تمل این پیکره مش. تولید گردیده استسازمانفناوریاطالعاتایرانهمکاری

ای فایل های پیوست شده دار.  بر دو مجموعه تک سندی و چندسندی می باشد

را یکرهفرم دریافت پبرای دریافت رمز فایل های پیوست شده . رمز می باشند
ارسال نمایید تا در اسرع asef_pms@yahoo.comپر نموده و به ایمیل

.وقت رمز عبور برایتان ارسال شود

دریافت پیکره خالصه سازی تک سندی

دریافت پیکره خالصه سازی چند سندی

http://ijaz.um.ac.ir/man/form.docx
http://ijaz.um.ac.ir/man/single-document.rar
http://ijaz.um.ac.ir/man/multi-document.rar


روش های انتخاب ورودی متن درسامانه ایجاز 



روش های انتخاب ورودی متن درسامانه ایجاز 

را به برای استفاده از حالت تک سندی، کافی است سند مورد نظر
.  دیکی از سه روش موجود برای انتخاب ورودی، تعیین نمایی

شده ، شما می توانید متن مورد نظر را در باکس تعبیهروش دستی
.کپی و یا تایپ نمایید

 می توانید ورودی را از طریق فایل"فایل"کلیک برروی دکمه
.انتخاب نمایید

 هم می توانید " آدرس"کلیک برروی دکمهURL  سایت مورد نظر را
روی کپی نموده تا سیستم به طور خودکار متن اصلی را به صورت

.خط بازیابی کرده و خالصه نماید

ب همچنین می توانید ترکیبی از روش های موجود را برای انتخا
.ورودی استفاده نمایید



ادامه 

در صورت انتخاب بیش از یک ورودی، می توانید از امکان 
.خالصه سازی چندسندی استفاده نمایید

چندین در خالصه سازی چندسندی، سیستم باید قادر باشد تا برای
ه سند که همگی در ارتباط با یک موضوع هستند، یک خالص

.  تولید نمایند

یش می توانید ب" افزودن ورودی"با هر بار کلیک برروی دکمه های 
.از یک ورودی را انتخاب نمایید

زی برای انتخاب میزان نرخ فشرده سازی می توانید از نوار قرم
ش تعداد لغات پی. که در صفحه طراحی شده استفاده نمایید

کلمه در نظر گرفته 250فرض برای خالصه سازی برابر با 
.شده است



، شما می توانید متن مورد نظر را در باکس تعبیه شده کپی روش دستی

.و یا تایپ نمایید



"فایل"کلیک برروی دکمه 



"آدرس"کلیک برروی دکمه 



https://ai.inoor.ir

ایت ابتدا باید متن را وارد کنید و س. بر اساس جمله است و کلمه ها یا حروف را نمی شمارد

ه کلمات البته حدس بنده این است که جمالتی ک. تصمیم می گیرد که کدام جمله ها را حذف کند

.مهم تر دارند را نگه می دارد



http://www.matnak.com

راری، تشخیص وشناسایی متون،پردازش متن،حذف متن تکاز جمله ویژگی های متنک می توان به

.برای استفاده در سایر سیستم ها اشاره کرد APIو



http://swesum.nada.kth.se/index-
farsi.html

ش یافته گویا ابتدا برای زبان سوئدی نوشته شده، ولی برای زبان های دیگر از جمله فارسی گستر

ای است، یا مزیت این سیستم این است که می توانید نوع متن را انتخاب کنید که سبک روزنامه. است

.آکادمیک



Topicmarks نرم افزار رایگان خالصه ساز

https://www.makeuseof.com :آدرس

ی، این سایت  ازیک متن طوالنی، محتوا و مطالب مهم را استخراح می کند و تا حد زیاد

ازش زبان این سایت از فناوری پیشرفته پرد. نیاز شما را به خواندن کل متن، کم می کند

وانید به خوشبختانه این ابزاری آنالین، رایگان است و شما می ت.طبیعی استفاده می کند

.آسانی بعد از ثبت  نام در آن، کار با آن را شروع کنید

ا در آن آپلود شما می توانید متن مورد نظر را در این سایت کپی پیست کنید یا فایل متنی ر

تن را شروع کنید یا اصال لینک صفحه اینترنتی را به آن بدهید، تا سایت کار پردازش م

کند



خالصه سازهای متون انگلیسی 

1. http://autosummarizer.com

2. http://smmry.com

3. https://www.tools4noobs.com/summarize

4. http://appincredible.com/online/article-
summarizer



http://autosummarizer.com/

http://autosummarizer.com/


http://autosummarizer.com/

کار با این وبسایت بسیار ساده بوده•

وبسایت نیاز به هیچگونه ثبت نام ندارد•

( paste)کافی است متن را در کادر قرار داده شده پیست •

کنید 

کلیک کنید  summarizeبر روی •

خالصه متن در پایین نمایش داده خواهد شد •

http://autosummarizer.com/


https://www.tools4noobs.com/summarize

https://www.tools4noobs.com/summarize


https://www.tools4noobs.com/summarize

در این وبسایت مستقیما میتوان هم متن و هم لینک م. تن را 1

قرار داد

میتوان میزان بلندی و کوتاهی خالصه را تعیین کر. د 2

میتوان مرجع هر جمله خالصه شده را در متن اصلی . 3
یافت 

میتوان بیشترین کلمات استفاده شده را پیدا کرد . 4

میتوان کلمات کلیدی را پیدا کرد . 5

میتوان طول جمالت خالصه شده را پیدا نمود. 6

https://www.tools4noobs.com/summarize


MSWord AutoSummarize


